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Um sistema de desvínculos: 
para que os calados não se tornem questionadores, 

para que os julgados não se voltem contra os que julgam. 
Para que não se juntem os solitários, nem junte a alma seus pedaços.

Eduardo Galeano, “Divórcios”
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Para Ophelia, Loune, Kim e Tom,
meus companheiros da saúde

Às vezes, a falta de liberdades substantivas está relacionada diretamente 
com a pobreza econômica, a qual rouba das pessoas a sua liberdade

para saciar a fome, ou para ter uma nutrição adequada, 
ou para conseguir remédios para doenças tratáveis, 

ou a oportunidade para se vestir e viver adequadamente, 
ou ainda o acesso à água potável e ao saneamento básico.

Em outros casos, a não liberdade está intimamente conectada 
com a falta de serviços públicos e atenção social, como a ausência 

de programas epidemiológicos, ou a falta de um sistema 
organizado de saúde e educação, ou de instituições 

capazes de manter a paz e a ordem local.

Em outros casos ainda, a violação da liberdade resulta diretamente 
da negação das liberdades civis e políticas, por meio de regimes 

autoritários e restrições impostas sobre a liberdade para participar da 
vida social, política e econômica da comunidade. 

Amartya Sen, Desenvolvimento como Liberdade 

Os ratos e as baratas vivem em competição 
sob a lei de oferta e demanda; é um privilégio dos seres humanos 

viver sob a lei da justiça e da misericórdia.

Wendell Berry
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APRESENTAÇÃO 

Amartya Sen

“Todo homem que vive nasce para morrer”, escreveu  
John Dryden, aproximadamente trezentos anos atrás. 

Esse reconhecimento já é trágico por si mesmo, mas a realidade 
é ainda mais triste. Tentamos adquirir algumas coisas significativas 
entre o nascimento e a morte, e geralmente somos bem-suce-
didos nessa tentativa. Contudo, é difícil conseguirmos alguma 
coisa significante se, como ocorre na África Subsaariana, a idade 
média para morrer é inferior a cinco anos.1 Tenho que explicar 
que, na África, esse era o número no início dos anos 1990, antes 
da epidemia de aids acometer duramente a região, tornando as 
coisas ainda piores. É difícil conseguir estatísticas confiáveis, mas 
a evidência é que as mazelas estão aumentando os números já 
assustadores. Quando se ultrapassam esses primeiros anos de vida, 
a vida não melhora e não há para onde correr numa vida tão 
dura. É difícil para nós até mesmo imaginar a forma restrita de 
vida que tais seres humanos vivem. Há a maravilha do nascimento 
(impossível lembrar), algumas mães têm um pouco de leite (e às 
vezes nada), o afeto dos parentes (interrompido completamente 
com muita frequência), talvez alguns vão à escola (mas a maio-
ria não), brincam um pouco (entre pestes e pânico), e as coisas 
chegam ao fim (com ou sem suspiro). O mundo continua como 
se nada de mais estivesse acontecendo.

A situação varia de uma região para outra, como também 
de um grupo para outro. Mas sofrimento desnecessário, debili-
tação e morte decorrente de doenças facilmente controladas e 
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prevenidas caracterizam todos os países e sociedades de variadas 
maneiras. Como é esperado, os países pobres da África, da Ásia 
ou da América Latina providenciam cruamente ilustrações óbvias 
de extrema carência, mas o fenômeno está presente também nos 
países mais ricos. É fato que os grupos carentes do “primeiro 
mundo” vivem, de muitas formas, no “terceiro”. Por exemplo, 
afro-americanos de algumas das mais prósperas cidades dos Es-
tados Unidos (tais como Nova Iorque, Washington e São Fran-
cisco) têm a expectativa de vida ao nascer mais baixa do que a 
maioria das pessoas vivendo nas imensamente mais pobres China 
ou Índia. Por si só, o local onde se vive não garante a melhora 
na longevidade de forma geral.

EXPLICAÇÃO E REMÉDIO

Como chegamos à situação de extensa presença de tal adversi-
dade – à maior privação do básico que os seres humanos podem 
sofrer? Vemos isso simplesmente como uma condição humana – o 
inevitável resultado da fragilidade da nossa existência? Isso poderia 
até ser algo natural se de fato esses sofrimentos fossem inevitáveis, 
mas eles estão longe disso. Doenças evitáveis podem realmente ser 
prevenidas, enfermidades curáveis podem certamente ser curadas e 
mazelas controláveis devem ser controladas. Ao invés de lamentar a 
adversidade da natureza, temos que buscar uma compreensão mais 
aprofundada das causas sociais do horror, assim como a causa da 
nossa tolerância diante de abominações sociais. Contudo, apesar 
de muitos estudos esclarecedores dos aspectos particulares desses 
amplos problemas, os estudiosos tendem à timidez quando deve-
riam apresentar as questões em sua total amplitude. Confrontar o 
contexto mais amplo parece ser um desafio invencível.

Paul Farmer, todavia, não desiste diante desse desafio. Ele é 
um grande médico, com enorme experiência de ação contra 
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as enfermidades mais duras, presentes nas circunstâncias mais 
adversas, e, ao mesmo tempo, é um proficiente e inspirado an-
tropólogo, com acurado discernimento e compreensão dos fatos. 
O conhecimento que Farmer tem das doenças, tais como aids 
e tuberculose multirresistente a drogas, contra as quais ele luta 
em nome dos seus pacientes pobres, e sua relação com a pobreza 
constituem uma junção incomum. Ele combina isso com seu 
notável conhecimento sobre cultura e sociedade, adquirido não 
apenas por meio de leituras realizadas a distância, mas também 
pela convivência e pelo trabalho em diferentes partes do mun-
do empobrecido. Ademais, Paul Farmer é um intervencionista 
em saúde pública com a profunda determinação de agir para 
mudar instituições iníquas e organizações incompatíveis. Como 
codiretor do Programa de Doenças Infecciosas e Transformação 
Social de Harvard (trabalhando com Dr. Jim Yong Kim, outro 
notável especialista em saúde pública), Farmer tem liderado várias 
importantes iniciativas voltadas para a mudança de direção da 
assistência à saúde e intervenções sociais (por exemplo, na ação 
de combate à tuberculose resistente a drogas).

Contudo, o que é particularmente relevante na contribuição 
deste instigante livro é que Paul Farmer é um analista visionário, 
que quer ver além dos detalhes das explicações fragmentadas, na 
busca de uma compreensão integral de uma realidade complexa. 
Em suas publicações anteriores, incluindo Aids and Accusation 
(1992), The Uses of Haiti (1994) e Infections and Inequalities: The 
Modern Plague (1999), ele já havia realizado um trabalho mostran-
do as estruturas da pobreza global. Agora, neste memorável livro, 
difícil de ser desconsiderado, está o contexto das desigualdades 
e da exploração, fundamentado em informações precisas e ricas 
ilustrações, com exemplos de pessoas concretas. 

Farmer aponta para o que chama de “violência estrutural”, 
responsável por influenciar “a natureza e a distribuição do 
sofrimento extremo”. O livro é, como ele mesmo explica, “o 

A p r e s e n t a ç ã o
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esforço de um médico-antropólogo em revelar os caminhos 
pelos quais o direito mais básico – o direito de sobreviver – é 
pisoteado em uma área de grande riqueza”. Ele argumenta: 
“As violações dos direitos humanos não são acidentes; elas e 
seus efeitos não são distribuídos aleatoriamente. As violações 
dos direitos, na verdade, são sintomas de profundas patologias 
do poder e estão intimamente ligadas às condições sociais que 
geralmente determinam quem sofrerá os abusos e quem será 
protegido dos danos”. Essas “condições sociais” e seus efeitos 
discriminatórios são o objeto de estudo dessa investigação geral 
e dos estudos de casos específicos que estabelecem a realidade 
geral dos indefesos e empobrecidos.

CONCEITOS E MÉTODOS

Certamente alguns vão questionar se isso não é muito geral, 
extremamente amplo e talvez muito ambicioso para um estudo. 
As questões são absolutamente claras? Como o poder é defi-
nido exatamente? Farmer delineia precisamente as “condições 
sociais”? Ele apresenta uma definição exata de “violência estru-
tural”? De fato, esse não é o meio de proceder de Paul Farmer. 
É importante compreender a metodologia que distingue esse 
grandioso estudo. 

Um fenômeno pode ser caracterizado por uma definição 
concisa ou descrito por meio de exemplos. Farmer segue o 
segundo meio. Esse procedimento é bem padronizado quando 
apresentamos certas palavras básicas (tais como “vermelho” ou 
“suave”), como Ludwig Wittgenstein (um dos maiores filósofos 
dos nossos tempos) famosamente disse:

Uma parte importante do treinamento consistirá em o profes-
sor apontar para os objetos, direcionando [...] a atenção para 
eles e, ao mesmo tempo, pronunciar uma palavra – por exemplo, 
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a palavra “laje”, enquanto ele aponta para essa forma... Esse 
ensino ostensivo de palavras pode ser defendido para estabelecer 
uma associação entre a palavra e a coisa.2

Embora não sejam tão positivos como as palavras “vermelho”, 
“suave” ou “laje”, os termos como “poder” ou “violência” podem 
ser, com muita frequência, comunicados por meio de exemplos.

Isso não é negar que podemos tentar explicar de outro modo 
esses complexos termos, particularmente por meio de defini-
ções precisas, amplamente usadas pelas ciências sociais. Ainda 
mais porque, como sabemos a partir da nossa experiência, isso 
é altamente levado para uma direção diferente, uma vez que os 
conteúdos amplos de uma conceito social ou suas manifestações 
diversas podem ser facilmente perdidos ou diminuídos por meio 
de manobras para defini-lo em termos especificamente deline-
ados. As expressões “poder”, “estrutura” e “violência” não são 
invenções excêntricas de Paul Farmer; elas estão extensivamente 
presentes na literatura sobre as desigualdades sociais.3 Porém, 
tentativas de defini-las com palavras exatamente diferentes têm 
sido tipicamente inadequadas e confusas (e, às vezes, também têm 
gerado um tipo de “jargão sociológico” que soa atrativamente 
estranho). É por essa razão, entre outras, que o procedimento 
alternativo, por meio de exemplificações, tem muitas vantagens 
epistemológicas e em termos de razão prática para partes das 
ciências sociais. A definição epigramática, que muitos cientistas 
sociais buscam, não pode escapar da possibilidade de ser mal 
compreendida; ela não pode ser exatamente precisa, mas preci-
samente incompleta. Um fenômeno rico em ambiguidades ine-
rentes exige uma caracterização que preserva as partes obscuras, 
ao invés de ser forçada a pretensão de que há um delineamento 
de uma forma com exatidão esperando para ser revelado e que 
irá separar exatamente as ovelhas dos cabritos. 

Farmer não cai nessa tentação de crer e buscar a exatidão. 
Enquanto mantém seus olhos firmemente voltados para o contexto 
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mais amplo, como ele o vê, Farmer move-se de um caso para 
outro para explicar o que é “violência estrutural” (ou como a 
disparidade do “poder” opera). Assim, vemos as similaridades e 
as muitas variações de formas e expressões. Aprendendo do livro 
de Farmer como um todo, adquirimos uma compreensão geral 
dos diversos detalhes que juntos perpassam todas as partes do 
livro e as histórias contadas.

A INDEFESA ACÉPHIE

Por exemplo, discutindo as carências do Haiti, Farmer obser-
va que “as forças políticas e econômicas estruturam o risco de 
infecção por aids, tuberculose e a maioria das demais enfermida-
des infecciosas e parasitárias” e, acrescenta que “as forças sociais 
que atuam nesse contexto também estruturaram os riscos da 
maioria das formas extremas de sofrimento, da fome à tortura 
e ao estupro”. Em cada caso, Farmer mostra exatamente como 
essa estruturação de risco, em formas distintas, afeta fortemente 
a vida de muitos, sem nem sequer arranhar a riqueza de outros. 
Farmer vai do Haiti ao México, depois à Rússia, ao Peru, aos 
Estados Unidos, e atravessa o mundo em busca de – e claramente 
identificando – estruturas institucionais que empurraram muitos 
para o abismo, enquanto outros estão vivendo tranquilamente. A 
escolha criteriosa dos detalhes de cada caso ajuda-nos a entender 
a noção de “violência estrutural” por meio de um processo que 
não esteja distante do ensino da ideia de uma “laje”.

Verdadeiramente, as desigualdades podem ocorrer de muitos 
modos distintos. Veja o caso de Acéphie, a atraente jovem nas-
cida na pequena vila de Kay, por onde correm as águas do rio 
Artibonite, o maior rio do Haiti. Ela teve a sorte de ter nascido 
em uma próspera família de camponeses, mas sua sorte não foi 
muito longe. Quando o vale foi inundado para a construção de 
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uma represa, os moradores da região foram forçados a migrar 
para as montanhas pedregosas em torno do novo lago. Suas vozes 
não foram ouvidas. As pessoas desabrigadas – os “refugiados da 
água” – procuravam qualquer trabalho possível (sem poder cul-
tivar arroz, banana, painço, milho ou cana-de-açúcar, produtos 
cultivados abundantemente antes da construção da represa). A 
família de Acéphie cultivava o mínimo necessário para o próprio 
sustento. Dessa forma, Acéphie – assim como muitas outras jovens 
das famílias dos refugiados da água – levava a produção agrícola 
da família (por mais miserável que fosse) para vender no mer-
cado local. Os soldados, que ficavam em uma base no meio do 
caminho, assistiam à procissão de garotas que caminhavam para 
o mercado e geralmente as paqueravam. As garotas se sentiam 
com sorte por ser alvo de tal atenção, uma vez que os soldados 
eram homens poderosos e respeitados.

Quando o capitão Jacques Honorat cortejou a alta e elegante 
Acéphie, com seus grandes olhos escuros, a reciprocidade ocorreu 
naturalmente (mesmo Acéphie sabendo que Honorat era casado 
e tinha várias outras parceiras). A relação dos dois não durou 
muito, mas foi o suficiente para gerar um pesadelo na vida de 
Acéphie, enquanto o capitão Honorat morria de uma febre sem 
explicação. Depois de tentar encontrar um trabalho de empregada 
doméstica na pequena e pacata cidade de Mirabalais, a jovem 
Acéphie, de vinte e dois anos, mudou-se para Porto Príncipe e 
encontrou um trabalho de doméstica, com um salário miserável. 
Ela também começou a sair com Blanco Nerette, cuja origem era 
similar (seus pais também eram refugiados da água) e trabalhava 
como motorista de ônibus. Eles pensavam em casar. Contudo, 
quando Acéphie ficou grávida, Blanco não aceitou essa notícia de 
forma alguma e o namoro dos dois se desfez. Da mesma forma, 
graças a sua gravidez, Acéphie perdeu seu trabalho. A batalha pela 
sobrevivência econômica ficou ainda mais intensa e foi agravada 
pela doença. Acéphie morreu com aids – amada por sua família, 

A p r e s e n t a ç ã o
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mas descartada e marginalizada pela sociedade. Ela deixou uma 
filha, também infectada pelo vírus – o início de uma nova triste 
história, mas com um curto episódio.

As desigualdades do poder que Acéphie enfrentou na sua breve 
vida incluiu burocracia (iniciando com a remoção de família para 
ceder espaço para a uma nova barragem, sem adequada organiza-
ção e alternativas), classe (presente nas relações de Acéphie com seu 
empregador e com o capitão Honorat), gênero (relacionado com 
a maneira como era tratada pelos homens que encontrou, desde 
os soldados até Blanco), e a sociedade estratificada (com a ausência 
de unidades públicas de atenção médica e assistência à saúde dos 
pobres). Acéphie não sofreu agressão física alguma, mas Farmer 
é incisivo em vê-la como uma vítima da violência estrutural. 

POBREZA, DESIGUALDADE E PODER

A assimetria do poder pode gerar imensa brutalidade. Sabemos, 
sem a menor dúvida, que o poder corrompe e o poder absoluto 
corrompe absolutamente. Mas as desigualdades do poder em geral 
previnem a partilha de oportunidades diferentes. Elas podem 
devastar as vidas das pessoas que são drasticamente removidas 
da possibilidade de gerirem suas próprias vidas. Até mesmo suas 
próprias vidas são dominadas pelas decisões realizadas por outros. 
Em todos os capítulos, Paul Farmer ilustra a variedade de formas 
e o alcance – assim como as consequências calamitosas – da 
violência estrutural. O tema e as teses básicas são corajosamente 
estabelecidos por meio desses disparates apresentados entre as 
linhas das histórias contadas. O desenho completo que as partes 
formam, mas que as transcendem, apresenta uma compreensão 
integral exposta por Farmer.

Essa compreensão também sugere pistas para pensar manei-
ras de remediar a carência e as disparidades. Por exemplo, se a 
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desigualdade do poder, nas suas diferentes formas, é central para 
a pobreza e a exclusão, então faz pouco sentido o frequente e 
cada vez mais popular slogan: “Sou contra a pobreza, mas real-
mente não me sinto incomodado com a desigualdade”. Isso é 
uma presumida dicotomia que é falsamente criada por diferentes 
perspectivas, como através de uma apreciação dos fortes efeitos 
das desigualdades sociais e econômicas na falta de liberdades 
em uma experiência de subjugação.4  O propósito de distan-
ciar as desigualdades da pobreza é severamente desafiado pela 
documentação, originada de fatos concretos e apresentada por 
Farmer, dos impactos da desigualdade do poder nas vidas que os 
subjugados são obrigados a viver. Esse diagnóstico, obviamente, 
não clama por uma solução instantânea dos problemas; mas 
identifica a dificuldade – muitas vezes ignorada – das questões 
sociais e econômicas que devem ser fortemente confrontadas 
em vista da eliminação da morbidade e mortalidade possíveis 
de ser evitadas. 

Assim como Farmer mostra, vivemos na era da ciência, da 
tecnologia e da afluência econômica, quando podemos combater 
efetivamente, pela primeira vez na história, as doenças que de-
vastam a humanidade. Contudo, o avanço da ciência e da globa-
lização parou de criar reais oportunidades de sobrevivência para 
as massas oprimidas presentes em nosso rico mundo. Patologias 
do poder toca exatamente essa contradição. Assim, Farmer diz: 
“Qualquer pessoa que deseja ser considerada humana tem uma 
ampla causa para considerar o que significa ser doente e pobre 
na era da globalização e do avanço científico”.

Apesar dos casos estudados por Farmer serem deprimentes, a 
sua grande mensagem é construtiva e otimista. As soluções não 
são de modo algum fáceis, mas elas não estão para além da nossa 
capacidade de tentar entendê-las e resolvê-las. Este livro é uma 
preciosa contribuição para entender que é necessário ocorrer um 
encontro determinante. Devemos evitar ser como o homem, para 

A p r e s e n t a ç ã o
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citar Dryden novamente, “que caminhava sem saber o que estava 
procurando, / e que assobiou como quem queria pensar”. Paul 
Farmer nos ensina como parar de assobiar e começar a pensar. 
Temos razões para sermos gratos.

NOTAS

1 Esse número assustador não é um erro tipográfico. Veja World Bank (1993, tabela A.3 e 
1994b). 

2 Wittgenstein, 1958, p. 4. 
3 Na verdade, o próprio Farmer fez uso eficaz do conceito de “violência estrutural” em estu-

dos anteriores. Veja, por exemplo, Women, Poverty, and AIDS: Sex, Drugs, and Structural Violence 
(Farmer, Connors e Simmons, 1996).

4 Veja, entre outros estudos: Marmot, Smith e Stansfeld (1991); Marmot, Bobak e Smith 
(1995); Wilkinson (1996).


